EU:n oikeutta koskeva lakimieskoulutus Belgiassa
Vastaava organisaatio: Orde van VlaamseBalies (OVB)
KUVAUS Belgian KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus / yliopistotason
koulutus edellytyksenä
Oikeustieteen tutkinto pakollinen
Pätevöityminen

KYLLÄ
KYLLÄ
 Rekisteröityminen asianajajayhdistyksen jäseneksi
 Asianajajayhdistyksen järjestämä koe
 Työharjoittelu

Vaihtoehtoiset polut ammattiin: EI OLE

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
 Belgian oikeudenkäyntilain 434 §
(ranskaksi)
 Reglement betreffende de stage (hollanniksi)
(OVB:n 7. toukokuuta 2008 antama määräys
lakimieskoulutettavien työharjoittelusta)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(saatavilla vain hollanniksi)
(OVB:n 25. maaliskuuta 2009 antama määräys
lakimiesharjoittelijoiden ammatillisen
koulutuksen järjestelmästä)

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
vähintään kolme vuotta

Harjoittelua järjestävät
organisaatiot

Asianajajien harjoittelun järjestämisestä vastaavat asianajajayhdistykset.

Harjoittelun toteutustapa

Pääsykoe / tarkistus ennen
harjoittelua




Yksityisen asianajotoimiston valvoma työharjoittelu
Oikeusalan harjoittelu, jossa on tietty opetussuunnitelma kaikille
asianajajaharjoittelijoille
 Muiden kuin ammatillisten taitojen harjoittelu (viestintätaidot,
hallinnolliset taidot ja niin edelleen)
 Oikeusalalla vaadittavien ammatillisten taitojen harjoittelu
(oikeusvaateiden laatiminen, asiakkaiden kanssa toimiminen ja niin
edelleen)
KYLLÄ
 Tutkintotodistuksen tarkistaminen / varmentaminen
 Asianajajayhdistys arvioi hakijan toimittaman kirjallisen
hakemuksen.
Asianajajaksi pyrkivän on toimitettava
asianajajayhdistykselle hakemus sekä kaikki vaaditut
asiakirjat, jotka todistavat hänen täyttävän säädetyt
vaatimukset (maisterintutkinto oikeustieteistä, valan
vannomisen päivämäärä ja niin edelleen).

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLLÄ

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten opetusta
koskevat erityisvaatimukset
Jakautuuko harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI OLE

Harjoittelun jälkeinen arviointi
/ koe

KYLLÄ

 Hakijan on suoritettava soveltuvuuskoe (kirjallinen koe ja
tapausanalyysi). Soveltuvuuskoetta kutsutaan nimellä
B.U.B.A. (”Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het
beroep van advocaat”, eli todistus valmiudesta harjoittaa
asianajajan ammattia). Soveltuvuuskoe suoritetaan
työharjoittelun ensimmäisen vuoden aikana.
Osa vastavalmistuneista lakimiehistä joutuu
osallistumaan Belgian lainsäädäntöä koskevaan
kokeeseen ennen kuin he voivat aloittaa työharjoittelun.
Tätä sääntöä sovelletaan muihin kuin Belgian
kansalaisiin, jotka ovat suorittaneet opintonsa jossain
toisessa jäsenvaltiossa, sekä Belgian kansalaisiin, jotka
ovat suorittaneet opintonsa kokonaan tai osittain jossain
toisessa jäsenvaltiossa (on esimerkiksi melko yleistä, että
Limburgin ja Alankomaiden välisellä raja-alueella asuvat
suorittavat kandidaatintutkinnon Belgiassa mutta
maisterintutkinnon Alankomaissa).
Tärkeimmät aiheet:
 Oikeudenkäyntimenettelyt ja oikeuslaitoksen
organisaatio
 Rikosoikeus ja rikosprosessilaki
 Hallinto-oikeudellinen menettely
 Perheoikeus
 Työoikeus
 Kauppaoikeus ja konkurssilainsäädäntö
 Rahoitusalan lainsäädäntö
 Eettiset säännöt
 Liikekirjanpito

EI


Ohjaajien antamilla raporteilla

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen välillä
Täydennyskoulutusta koskevat velvoitteet

EI OLE
KYLLÄ

Asianajajayhdistyksen sisäisissä säännöissä
määrätyt koulutusvelvoitteet
Oikeusperusta:
Reglement inzake permanente vorming
(Orde van VlaamseBaliesin 16. kesäkuuta 2010
antama määräys täydennyskoulutuksesta)

Vieraiden kielten opiskelua koskevat
velvoitteet
Eurooppaoikeuden opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset

EI OLE
–

täydennyskoulutuksessa

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Akkreditointia voivat hakea
 harjoituskurssit
 kansalliset koulutuksen järjestäjät
 koulutuksen järjestäjät kaikista unionin
jäsenvaltioista.

Mahdollisuus akkreditointiin

Akkreditoinnin saamista koskevan prosessin vaiheet
Hakemuksen toimittaminen Orde van VlaamseBaliesin
(OVB) seitsemänhenkiselle akkreditointikomitealle.
Akkreditointihakemus on lähetettävä kuusi viikkoa ennen
koulutuksen alkamispäivää.
Yli 50

Täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien lukumäärä
Akkreditoitua täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen järjestäjät








Asianajajayhdistys
Asianajajayhdistyksen hallinnoima tai perustama
organisaatio
Akkreditoidut yksityiset kaupalliset koulutuksen
järjestäjät (mukaan lukien asianajotoimistot)
Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset kaupalliset
koulutuksen järjestäjät
Akkreditoimattomat yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät

Koulutustoiminta ja -menetelmät
Täydennys- tai erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden täyttämiseksi
hyväksytty koulutus






Osallistuminen
lähiopetukseen
Osallistuminen
koulutusseminaareihin
Osallistuminen koulutukseen
kouluttajana tai opettajana
Kirjoittaminen/julkaisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
Kyllä, voidaan lukea
hyväksi
täydennyskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttymistä arvioitaessa,
jos kyseinen toiminta on
akkreditoitu osallistujan
jäsenvaltiossa
osallistumisen jälkeen.
Henkilön on lähetettävä
hakemus Orde van
Vlaamse Baliesin (OVB)
akkreditointikomitealle,
joka päättää, täyttääkö
toiminta tosiasiassa
koulutusta koskevat
velvoitteet.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot
Valvontamenettely

–
Täydennyskoulutustoimintaa ei valvo asianajajayhdistys tai
mikään mukaan organisaatio.
–

